
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31. 10. 2019

5. Majetkové záležitosti obce
5a)Obecní zastupitelstvo obdrželo smlouvu od poskytovatele  dotace Zlínského kraje,  MaS05-
19/023 dotace Vybavení nové dílny ZŠ Trnava  ve výši 120.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava schvaluje smlouvu od poskytovatele dotace Zlínského kraje, MaS05-
19/023 dotace Vybavení nové dílny ZŠ Trnava  ve výši 120.000,-Kč a zároveň uvolňuje finanční
prostředky na dofinancování celé dotace.
Usnesení č.: 31.10.2019/5a)
Pro: 6                                                   Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5a) bylo schváleno
5b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen výsledek výběrového řízení na dodavatele kontejnerů
v  rámci  dotace  „Separace  odpadů  v  obci  Trnava“.  Výběrové  řízení  bylo  zveřejněno  na
www.Trnava.cz a bylo přímo obesláno šet firem. Předloženy byly tři nabídky. SDO Technika,
s.r.o. s cenou 1.072.000,-Kč, MEVA-Ostrava, s.r.o. s cenou 1.065.000,-Kč a ELKOPLAST, s.r.o.
s cenou  1.050.000,-Kč.  Nejlevnější  nabídku  podala  firma  ELKOPLAST,  s.r.o.  s cenou
1.050.000,-Kč bez DPH. Akce bude hrazena z vlastních zdrojů a z dotačních prostředků. v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového  řízení
firmy ELKOPLAST, s.r.o. souhlasí s financováním akce z vlastních a dotačních prostředků.
Pro: 6                                                   Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 31.10.2019/5b) bylo schváleno
5c) Obecnímu  zastupitelstvu  byl  předložen  výsledek  výběrového  řízení  na  dodavatele
„Vybudování  varovného  a  výstražného  systému  ochrany  před  povodňemi  pro  obec  Trnava“.
Výběrové řízení bylo zveřejněno na  www.vohodneuverejneni.cz a  www.Trnava.cz. Předloženy
byly tři nabídky. EMPEMONT, s.r.o s cenou 2.289.565,-Kč, VoiceSys, s.r.o. s cenou 2.242.709,-
Kč a TELMO, s.r.o. s cenou 2.318.028,-Kč. Nejlevnější nabídku podala firma VoiceSys, s.r.o.
s cenou 2.242.709,-Kč bez DPH. Akce bude hrazena z vlastních zdrojů a z dotačních prostředků.
v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením smlouvy s výhercem výběrového  řízení
firmy VoiceSys, s.r.o. souhlasí s financováním akce z vlastních a dotačních prostředků.
Pro: 6                                                   Proti: 0                                              Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 31.10.2019/5c) bylo schváleno
5d)  Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Dohoda o vytvoření školského obvodu základní
školy s obcí Podkopná Lhota.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou Dohodou o vytvoření školského obvodu základní 
školy s obcí Podkopná Lhota.
Usnesení č.: 31.10.2019/5d)
Pro: 6                                                   Proti: 0                                           Zdržel se: 0

http://www.vohodneuverejneni.cz/
http://www.trnava.cz/
http://www.trnava.cz/


Usnesení č.: 31.10.2019/5e) bylo schváleno
5e) Obecnímu  zastupitelstvu  byla  předložena  Příkazní  smlouva  firmy  EGRANT,  s.r.o.  na
poradenské, analytické, konzultační služby a veškerou administrativu se zpracováním žádosti o
dotaci projektu "Trnava - ČOV a splašková kanalizace" v rámci Národního programu Životní
prostředí, výzvy č. 4/2009.

Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s uzavřením Příkazní smlouva firmy EGRANT, s.r.o.
na poradenské, analytické, konzultační služby a veškerou administrativu se zpracováním žádosti
o dotaci projektu "Trnava - ČOV a splašková kanalizace" v rámci Národního programu Životní
prostředí, výzvy č. 4/2009.
Usnesení č.: 31.10.2019/5e)
Pro: 6                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5e) bylo schváleno
5f) Obecní zastupitelstvo obdrženo žádost Základní školy Trnava o finanční píspěvek na akci 
Trnavský vrch a akci Ve stopě Trnavského vrchu.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím částky 6.000,-Kč na akci Trnavský vrch a akci Ve 
stopě Trnavského vrchu.
Usnesení č.: 31.10.2019/5f)
Pro: 6                                                    Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5f) bylo schváleno
5g)Obecní  zastupitelstvo  bylo požádáno o poskytnutí  dotace  Spolku mladých včelařů  při  ZŠ
Trnava,  zastupující  Roman Droběna na celoroční  činnost  spolku o částku  30.000,-Kč na rok
2019.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Spolku mladých včelařů při ZŠ Trnava, 
zastupující Roman Droběna na celoroční činnost spolku o částku 30.000,-Kč na rok 2019.
Usnesení č.: 31.10.2019/5g)
Pro: 6                                          Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 31.10.2019/5g) bylo schváleno
5h)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Honebnímu společenstvu Trnava
Vrchy  na  rok  2019,  zastupující  MVDr.  Josef  Matůšů  na  celoroční  činnost  spolku  o  částku
18.800,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace Honebnímu společenstvu Trnava Vrchy na 
rok 2019, zastupující MVDr. Josef Matůšů na celoroční činnost spolku o částku 10.000,-Kč.
Usnesení č.: 31.10.2019/5h)
Pro: 6                                          Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 31.10.2019/5h) bylo schváleno
5ch) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující
Jiří Dolanský na celoroční činnost spolku o částku 40.000,-Kč na rok 2020.



Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace SK Lyžařský klub z.s., zastupující Jiří 
Dolanský na celoroční činnost spolku o částku 40.000,-Kč na rok 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5ch)
Pro: 6                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5ch) bylo schváleno
5ch)Obecní  zastupitelstvo  bylo  požádáno  o  poskytnutí  dotace  1.  STS,  volejbalový  spolek,
zastupující Dan Vajďák na celoroční činnost spolku o částku 25.000,-Kč na rok 2020.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace 1. STS, volejbalový spolek, zastupující Dan 
Vajďák na celoroční činnost spolku na částku 25.000,-Kč na rok 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5i)
Pro: 6                                                  Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5i) bylo schváleno
5j)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel  školy na
celoroční  činnost  částku  40.000,-Kč,  zastupující  Petr  Štěpaník.  Jedná  se  o  podporu  6
společenských akcí pro děti a dospěle v roce 2020.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí dotace Sdružením rodičů a přátel školy, zastupující 
Petr Štěpaník, ve výši 40.000,-Kč na podporu společenských akcí pro děti a dospěle v roce 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5j)
Pro: 6                                                    Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č.: 31.10.2019/5j) bylo schváleno
5k)Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace SDH Trnava, zastupující Oldřich
Gargulák na celoroční činnost spolku o částku 45.000,-Kč na rok 2020.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s  poskytnutí dotace SDH Trnava, zastupující Oldřich Gargulák na
celoroční činnost spolku na částku 45.000,-Kč na rok 2020.
Usnesení č.: 31.10.2019/5k)
Pro: 6                                                  Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5k) bylo schváleno
5kk) Obecní zastupitelstvo bylo požádáno o poskytnutí dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ
Trnava – střelecký klub o částku 20.000,-Kč.
Návrh usnesení
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na celoroční činnost SSK 0887 ZŠ Trnava  
střelecký klub o částku 20.000,-Kč.
Usnesení č.: 31.10.2018/5kk)
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5kk) bylo schváleno
5l)Obecnímu zastupitelstvu byla předložena společná  žádost paní Evy Štěpánové a pana Milana
Štěpána a paní Věry Boráňové o odkup  pozemku p. č. 2751 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce
Trnava. Svou žádost zdůvodňuje dlouhodobou péčí o pozemek a nepřístupností. 
Návrh usnesení:



Zastupitelstvu obce Trnava souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č. 2751 k.  ú. 
Trnava u Zlína.
Usnesení č.: 31.10.2019/5l)
Pro: 6                                                    Proti: 0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č. 31.10.2019/5l) bylo schváleno
5m)Obec Trnava obdržela žádost pana Dušana Matůšů (zřízení služebnosti) o povolení sjezdu,
na p. č. 2474/4 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 3242
a p. č. 2474/3 v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl zveřejněn od 23. 8. do 9. 9. 2019 na úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, sjezdu,  na p. č. 2474/4 v k. ú. 
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 3242 a p. č. 2474/3 v k. ú. 
Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 31.10.2019/5m)
Pro: 6                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5m) bylo schváleno
5n)Obec Trnava obdržela žádost pana Martina Malčíaka a Bětky Pavalové (zřízení služebnosti) o
povolení sjezdu,  na p. č. 3039 v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby
RD na p. č. 1202/8 a p. č. 1202/10v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl zveřejněn od 23. 8. do 9. 9.
2019 na úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, sjezdu,  na p. č. 3039 v k. ú. 
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 1202/8 a p. č. 1202/10v k. 
ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 31.10.2019/5n)
Pro: 6                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5n) bylo schváleno
5o)Obec  Trnava  obdržela  žádost  pana  Lukáše  Džubinského  (zřízení  služebnosti)  o  povolení
sjezdu,  na p. č. 3039v k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č.
1101/17, 1101/3, 1101/6 a 1101/16 v k. ú. Trnava u Zlína. Záměr byl zveřejněn od 23. 8. do 9. 9.
2019 na úřední desce.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti sjezdu, sjezdu,  na p. č. 3039 v k. ú. 
Trnava u Zlína v majetku obce Trnava z důvodu výstavby RD na p. č. 1101/17, 1101/3, 1101/6 a 
1101/16 v k. ú. Trnava u Zlína. 
Usnesení č.: 31.10.2019/5o)
Pro: 6                                                     Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č. 31.10.2019/5o) bylo schváleno
5p) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost o odprodej části pozemku cca 400 m2,  p. č. 656/1 a 
656/2 k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce ve 
dnech 13.9. až 30.9.2019 na základě usnesení č.: 4.9.2019/5b) ze dne 4.9.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s odprodejem části pozemku cca 400 m2,  p. č. 656/1 a 656/2 
k. ú. Trnava u Zlína v majetku obce Trnava za podmínky vytvoření GP oddělené části a určení 
ceny znaleckým posudkem. 



Usnesení č.: 31.10.2019/5p)
Pro: 6                                                      Proti: 0                                             Zdržel se: 
Usnesení č.: 31.10.2019/5p) bylo schváleno
5r) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost pana J. Chytila o změnu  pořízení změny územního
plánu Trnava a to funkční využití pozemků p. č. 661/1 a 656/3  k. ú. Trnava u Zlína plochy
bydlení individuální na plochy výrobní a skladů.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí se změnou ÚP ve prospěch pana J. Chytila. Tato žádost nebude
prověřena v současně probíhající změně č. 1 ÚP Trnava.
Usnesení č.: 31.10.2019/5r)
Pro: 5                                                    Proti: 0                                            Zdržel se: 1
Usnesení č.: 31.10.2019/5r) bylo schváleno
5s) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Adély Pavelkové o pronájem uvoněné bytové 
jednotky č. 3 v bytovém domě č. p. 314.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí s pronájmem bytu č. 3 v bytovém domě č. 314 na základě 
směrnice o bytech č. 3.
Usnesení č.: 31.10.2019/5s)
Pro: 5                                                      Proti: 0                                             Zdržel se: 1
Usnesení č.: 31.10.2019/5s) bylo schváleno
5t) Zastupitelstvo  obce  obdrželo  návrh  na  schválení  finančního  daru  ve  výši  9.900,-Kč  SK
lyžařskému klubu Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský klub
podílel.
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo obce rozhodlo schválit finanční dar ve výši 9.900,-Kč
Usnesení č.: 31.10.2019/5t)
Pro:                                                                Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5t) bylo schváleno
5u) Obecnímu zastupitelstvu byly předneseny rozpočtová opatření za období 10/2019 a to:
Snížení příjmů:
Poplatek za užívání veř. Prostranství  pol. 1343 Kč 4.000,-
Neinv. transfer od ZL kraje pol. 4122 UZ 20  Kč 14.215,-
Les těžba § 1032 pol. 2111  Kč 1.000.000,-
nájem nebyt.prostory  § 3613 pol. 2132  Kč 22.000,-
Snížení výdajů:
Opravy komunikace § 2212 pol. 5171 Kč 900.000,-
zastávky pořízení  § 2221 pol. 6121 Kč 464.000,-
dopravní obslužnost § 2292 pol. 5323  Kč 4.000,-
krizový rozhlas  § 2331 pol. 6121  Kč 4.700.000,-
ZŠ movité věci § 3113 pol. 6122 Kč 29.000,-
Hřiště pojištění  § 3412 pol. 5163  Kč 2.000,-
Hřiště pořízení  § 3412 pol. 6121  Kč 1.000.000,-
Sport děti  § 3421  pol.  5222   Kč 60.000,-
Vyúčt. byty služby § 3612 pol. 5909  Kč 11.000,-



Inv. byty  § 3612 pol. 6121  Kč 600.000,-
Hřbitov opravy  § 3632 pol. 5171  Kč 100.000,-
Dary obyvatelstvu  § 4339  pol. 5492  Kč 10.000,-
HZS  § 5511 pol. 5311  Kč 78.000,-
SDH inv.  § 5512 pol. 6121  Kč 1.400.000,-
Navýšení výdajů:
Les těžba  § 1032 pol. 5169  Kč 100.000,-
Komunikace investice  § 2212 pol. 6121  Kč 900.000,-
Inv. pitná voda  § 2310  pol. 6121  Kč 5.000,-
Kriz. rozhlas opravy  § 2331 pol. 5171  Kč 8100,-
ZŠ pojištění  § 3113 pol. 5163  Kč 29.000,-
SOZ DOPP § 3399 pol. 5021  Kč 2.000,-
Dotace spolky § 3429 pol. 5222  Kč 5.000,-
Sm. Odpad  § 3722 pol. 5169  Kč 65.000,-
Plasty  § 3725 pol. 5169 Kč 10.000,-
Zeleň v obci  § 3745 pol. 5139  Kč 31.000,-
Kriz. opatř.  § 5213 pol. 5903  Kč 78.000,-
SDH opravy  § 5512 pol. 5171  Kč 33.000,-
Obec mzdy  § 6171 pol. 5011 Kč 200.000,-
OZ mzdy  § 6112 pol. 5023   Kč 150.000,-
ZŠ dotace  § 3113 pol. 5331  Kč 6.000,-
Oprava UZ dotace ZL kraj pol. 4122  snížení 127.000,- navýšení 127.000,- pol. 4122 UZ 20
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními za období 10/2019.
Usnesení č.: 31.10.2019/5u)
Pro: 6                                                               Proti: 0                                            Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/5u) bylo schváleno

6. Organizační záležitosti obce
6a)Organizátoři Rallysprint Kopná žádají o povolení udělení souhlasu s konáním průjezdu 
rychlostní zkoušky dne 2. 5. 2020 od 10:00 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace 
III/4893 ve směru od Podkopné Lhoty do Trnava-Rozcestí, do Trnava-Hořansko-točna silnice III/
4894 a následně po místní komunikaci Trnava-Hořansko-točna směr Koliba-Všemina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasí s konáním Rallysprintu Kopná. 
Usnesení č.: 31.10.2019/6a)
Pro: 6                                                             Proti: 0                                         Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/6a) bylo schváleno
6b) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny
svatební obřady v roce 2020: 11.4., 12.4.,  4.7., 6.7.,  24.10., 24.-27.12. a 31.12. dále ve státní
svátky a to: 1.1., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5., 5.7., 28.9., 17.11. Neoddává se ve státní svátky a úřední
dny. Oddává se od 11:00 do 13:00 hod. a to maximálně 3 obřady za den.
Návrh usnesení:



Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy nebudou prováděny svatební
obřady v roce 2020: 11.4., 12.4., 4.7., 6.7., 24.10., 24.-27.12. a 31.12. dále ve státní svátky a to:
1.1., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5., 5.7., 28.9., 17.11. Neoddává se ve státní svátky a úřední dny. Oddává
se od 11:00 do 13:00 hod. a to maximálně 3 obřady za den.
Usnesení č.: 31.10.2019/6b)
Pro: 6                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/6b) bylo schváleno
6c) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur obecního majetku a závazků včetně dokladové 
inventarizace k datu 31. 12. 2019 dle směrnice obce o inventarizaci majetku. Inventura bude 
provedena do 8. 1. 2020. Starosta předložil přítomným ke schválení návrh složení 
inventarizačních komisí. Současně byli předsedové a členové komisí řádně proškoleni, viz 
Prezenční listina proškolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnava souhlasí plánem inventur k 31. 12. 2019.
Usnesení č.: 31.10.2019/6c)
Pro: 6                                                              Proti: 0                                             Zdržel se: 0
Usnesení č.: 31.10.2019/6c) bylo schváleno


